ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Управління охорони
культурної спадщини
від «___» «______» 2013 р.
№ _________
ПЛАН
проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах м. Києва у 2013 році
у тому числі з:
№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Орієнтовний строк
Найменування об’єкта, його стисла характеристика, адреса
введення в
тощо
експлуатацію
об’єкта

Пам’ятник Рівноапостольному князю
Володимиру (1853 р.),
Володимирська гірка,
охорон. №260011-Н

Реабілітація (реставрація) шляхової
споруди – сходів до памятника
Магдебурського права (1802-1808р.) у
Подільському районі м. Києва,
Набережне шосе, 8.
Пам’ятник на честь надання м. Києву
Магдебурського права (1802-1808р.)
Набережне шосе, 8.
Дзвіниця Михайлівського Золотоверхого
монастиря.
вул. Трьохсвятительська 4-8
Пам’ятник княгині Ользі, святому
апостолу Андрію Первозданному та
просвітителям Кирилу і Мефодію (1911р.
відновлено 1996 р.),
Михайлівська площа

Прогнозні
обсяги
фінансування
(млн. грн.)

Державного бюджету, млн.
Місцевого Інших джерел,
грн., (зазначається суб’єкт бюджету, (млн. (млн. грн.)
виділення коштів, дата та №
грн.)
прийнятого рішення)

липень

1,0

1,0

липень

10,0

10,0

липень

1,0

1,0

Липень

0,35

0,35

Липень

0,1

0,1

Очікувані результати

Науково-технологічне
обстеження.
Проектно-кошторисна
документація.
Реставрація та підсилення
несучих конструкцій
пам’ятника.
Коригування проектнокошторисної документації.
Реставрація вхідної арки
та сходів.
Реставрація пам’ятника та
влаштування каплиці
(1862 р.).
Виконання ремонтно –
реставраційних робіт
механізму кариньону.
Науково-технічне та
технологічне обстеження.
Проектно-кошторисна
документація на ремонтно
-реставраційні роботи.

у тому числі з:
№ п/п

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Орієнтовний строк
Найменування об’єкта, його стисла характеристика, адреса
введення в
тощо
експлуатацію
об’єкта

Брама Свято-Іллінської церкви (1755 р.),
вул. Почайнинська,
охор. № 20/3
Дзвіниця Свято-Фролівського жіночого
монастиря (1740-1821 рр.), вул.
Притисько-Микільська, 5,
охор. № 18/2
Вознесенська церква Свято-Фролівського
жіночого монастиря (1722-1733 рр.), вул.
Притисько-Микільська, 5,
охор. № 18/1
Церква трапезна Свято-Фролівського
жіночого монастиря (XVII-ХІХ ст.), вул.
Притисько-Микільська, 5,
охор. № 18/3
Будинок Артинова, корп. № 16 СвятоФролівського жіночого монастиря
Притисько-Микільська, 5,
охор. № 18/13
Церква Казанської ікони Пресвятої
Богородиці Свято-Фролівського жіночого
монастиря Притисько-Микільська, 5,
охор. № 18/14
Церква Св. великомученика Дмитрія
Солунського у Жулянах (1862 р.),
вул. Повітрофлотська, 1 (Жуляни)

Прогнозні
обсяги
фінансування
(млн. грн.)

Державного бюджету, млн.
Місцевого Інших джерел,
грн., (зазначається суб’єкт бюджету, (млн. (млн. грн.)
виділення коштів, дата та №
грн.)
прийнятого рішення)

Очікувані результати

Липень

0,35

0,35

Ремонтно-реставраційні
роботи будівлі брами та
металевих воріт.
Ремонтно-реставраційні
роботи та пофарбування
фасадів та воріт.

Липень

0,2

0,2

липень

0,3

0,3

Ремонтно-реставраційні
роботи та пофарбування
фасадів

липень

0,4

0,4

Ремонтно-реставраційні
роботи та пофарбування
фасадів

грудень

0,8

0,8

Проектно-кошторисна
документація.

грудень

0,2

0,2

Грудень

0,4

0,4

Хіміко-технологічні
обстеження та кошторисна
документація на
реставрацію фасадів.
Проектно-кошторисна
документація.

у тому числі з:
№ п/п

Орієнтовний строк
Найменування об’єкта, його стисла характеристика, адреса
введення в
тощо
експлуатацію
об’єкта

Прогнозні
обсяги
фінансування
(млн. грн.)

Державного бюджету, млн.
Місцевого Інших джерел,
грн., (зазначається суб’єкт бюджету, (млн. (млн. грн.)
виділення коштів, дата та №
грн.)
прийнятого рішення)

13.

Будинок житловий Биковського "Будинок Петра І" (початок XVIІI ст. –
1750 р.) вул. Костянтинівська, 6/8,
охор. № 17

жовтень

0,85

0,85

14.

Особняк купця Апштейна (1912р.)
вул. Спаська, 12

жовтень

0,8

0,8

15.

Памятник Монітор Железнякову (1967р.),
Рибальський півострів,
вул. Електриків

Грудень

1,0

1,0

16.

Будинок (1858 р. 1875 р. – прибудова,
ост. чверть ХІХ ст. надбудова мезонину),
в якому мешкав художник Мурашко О.О.,
Особняк Ф.Бровинського, в якому
проживали члени родини Мурашків,
Маложитомирська, 14,
охор. № 260063/1-Н
Будинок (1898 р.), в якому у 1910-14 рр.
мешкав відомий український художник
Мурашко О.О., (1858 р. 1875 р. –
прибудова, ост. чверть ХІХ ст. надбудова
мезонину),
вул. Маложитомирська, 14-А,
охор. № 260063/2-Н

вересень

0,3

0,3

вересень

0,5

0,5

17.

Очікувані результати

Проектно-косторисна
документація.
Ремонтно-реставраційні
роботи фасадів пам’ятки
та гідроізоляція
фундаменту і підвальних
приміщень.
Ремонтно-реставраційні
роботи фасадів пам’ятки,
покрівлі та ремонт
пошкоджених приміщень.
Наукові хімікотехнологічні обстеження
та проектно-кошторисна
документація.
Ремонтно-реставраційні
роботи та пофарбування
корпусу.
Протиаварійні
першочергові роботи.

Протиаварійні
першочергові роботи.

у тому числі з:
№ п/п

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

Орієнтовний строк
Найменування об’єкта, його стисла характеристика, адреса
введення в
тощо
експлуатацію
об’єкта

Прогнозні
обсяги
фінансування
(млн. грн.)

Державного бюджету, млн.
Місцевого Інших джерел,
грн., (зазначається суб’єкт бюджету, (млн. (млн. грн.)
виділення коштів, дата та №
грн.)
прийнятого рішення)

Очікувані результати

Флігель садиби Мурашків (кін. ХІХ –
поч. ХХ ст.),
вул. Маложитомирська, 14-Б,
охор. № 260063/3-Н
Будинок прибутковий (1913 р.), в якому у
1940-50-ті рр. проживав Бабій Б.М.,
юрист, академік АН УРСР,
вул. Маложитомирська, 12, охор. № 45
Флігель, вул. Маложитомирська, 12

вересень

0,5

0,5

Протиаварійні
першочергові роботи.

жовтень

0,5

0,5

Протиаварійні
першочергові роботи.

жовтень

0,5

0,5

Пам′ятник генералу армії Ватутіну М.Ф.,
1947 р.
вул. Грушевського (Маріінський парк)
Корпус настоятеля (1781 р.) КиєвоМогилянської академії,
вул. Сковороди Григорія вул. 2,
охор. № 15/7
Будинок житловий ювеліра Захара
Брезгунова, Андріївський узвіз, 5/31,
охор. №
Виготовлення та встановлення пам’ятних
та меморіальних дошок

жовтень

0,45

0,45

Протиаварійні
першочергові роботи.
реставрація мозаїчного
панно.

грудень

0,65

0,65

жовтень

0,7

0,7

протягом
року

0,5

0,5

22,35

22,35

